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 مشاركةالشــــروط راس ــ  ك
 

ل:   :االستشارةموضوع الفصل األو 

ّ ّاالستشارة ّبتتعلق ّإبرام ّقصد ّباتفاقية ّالتزود ّلفائدة ّبالطائرة ّالسفر ّّةلطلباتذاكر ّهيئة ّداريينو اإللتدريساوأعضاء

ّ.اإلتحادّاألوروبيطرفّالممولّمنAFRIDIّالمشاركينّفيّمشروعّالتنقلّالجامعيّداخلّإفريقياّ

 :ةشروطا لمشارك: لثاني الفصال

ّللمزودين ّ يمكن ّ،األسفارّتوكاالمن ّعلى ّتقل ّال ّالميدان ّفي ّأقدمية ّلديهم ّفيسنوات3ّالذين ّاالستشارةّ،المشاركة

ّكراسّّلىعّلوالحصو

ّالموقعّالشروط ّزيارة ّ/  http://www.utm.rnu.tn/afridi/frعبر ّّاالتصال ّ  وا ّ ّ بالسيدة ّالشابي ّ)صبرين

projet.afridi@utm.tnّ)/ّّحسبّنصّالبالغّوّتكونّالمشاركةّبجميعّالفصول.54570749ّّالهاتف.ّ

 :العروض: طريقة تقديم ثالث الفصل ال

ل مّأوّتسّعنّطريقّالبريدّمضمونّالوصولّأوّعنّطريقّالبريدّالسريعيجبّأنّتوجهّالظروفّالمحتويةّعلىّالعروضّ

 علىّالعنوانّالتالي: جامعةّتونسّالمنارإلىّمكتبّالضبطّبمباشرةّ

 المنار تونس جامعة

 تونس1068الرمانة94ب.ص حشاد فرحات الجامعي المركب
ّ

ّاشرةّصباحاالساعةّالع 2021 أوت  30 يومالعروضّآخرّأجلّلقبولّّنويكوّجامعةللوذلكّخاللّتوقيتّالعملّاإلداريّ

ّلية:هذاّويجبّأنّيكونّالظرفّالخارجيّمغلقاّويحملّالعبارةّالتا)يؤخذّبعينّاالعتبارّختمّمكتبّالضبط(.

ّ

 01/2021 االستشارة عدد  –ال يفتح –

AFRIDIّلجامعيوأعضاءّهيئةّالتدريسّالمشاركينّفيّمشروعّالتنقلّاّةلطلباتذاكرّالسفرّبالطائرةّلفائدةّالتزودّب"

ّ".اإلتحادّاألوروبيطرفّداخلّإفريقياّالممولّمنّ

  كلّعرضّغيرّمطابقّلكراسّالشروطّأوّيردّبعدّاآلجالّيقعّإقصاؤهّآليا.

ّيتكونّالعرضّمن:و

 الوثائقّاإلدارية -

 العرضّالفنيّ -

 العرضّالمالي -

ّتقصىّالعروضّالواردةّأوّالمسلمةّبعدّآخرّأجلّلتقديمّالعروض.

 :االستشارة لملف : الوثائقرابع ال الفصل

نّملفّاالستشارةّمنّالوثائقّالتالية:ّّ  يتكو 

اسّشروطّالمشاركةّفيّ- ّوالمالحقّالمصاحبةّ االستشارة كر 

Bordereaux des prixّجدولّاألسعارّ-

 االتفاقية.مشروعّّ-

 

 

 

 

 الوثائق المطلوبة:

العدد 

 الرتبي
 البيانات الواجب إتباعها الوثائق المطلوبة

ّالوثائق اإلدارية -1

ّومؤرخةّ كراسّشروطّالمشاركةّفيّاالستشارةّ 1 ّالصفحاتّوممضاة ّكل ّطرفّالعارضّعلى ّمن مؤشرة

 وتحملّختمّالعارضّعلىّصفحاتهاّاألخيرة.

http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/
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ّ--------------ّصالحّلمدةّشهرنضيرّمنّالسجلّالتجاريّ- 2

ّعارضبطاقةّإرشاداتّعامةّحولّال3ّ

ّ

ّ ّالنموذج ّوختمّّـدد1عـحسب ّوتاريخ ّإمضاء ّتحمل المصاحب

ّالعارض

ّا -4ّ ّالصندوق ّفي ّاالنخراط ّفي للضمانّّلوطنيشهادة

ّاالجتماعي
ّنسخةّمچردة -

ّ

 العرض الفني  -2

المصاحبّتحملّإمضاءّوتاريخّوختمّّـدد2عـحسبّالنموذجّّوثيقةّآجالّالتنفيذ5ّّ

 العارض

ّعلىّاألقلّّسنوات03ّّّّّّاقدمية6ّّ

 العرض المالي: -3

7 Soumission  ّممضىّومؤرخّ  المصاحبّمستكملّالبياناتّـدد3عـحسبّالنموذج

ّويحملّختمّالعارض

وممضىّومؤرخّّالمصاحبّمستكملّالبياناتّـدد4عـحسبّالنموذجّّ(Bordereau des prix)األسعارّجدول8ّّّ

 ويحملّختمّالعارضّ
 

ّ

 توصيـات عامـة: 

 .وجبّااللتزامّبالمطبوعاتّالواردةّفيّكراساتّالشروطّوالمسلمةّمنّطرفّاإلدارة 

 ّلتخفيضااتّاوجوبّالتنصيصّعلىّكافةّاألسعارّبلسانّالقلمّواألرقامّلكلّالفصولّبالوثائقّالماليةّوالتنصيصّعلى

 بوضوحّعلىّوثيقةّالتعهد.(ّغالنسبةّوالمبلالمقترحةّ)

 ّيجبّتفاديّالشطبّوالتعديلّخاصةّعلاىّالوثاائقّالمالياةّواعتماادّخاطّواضاحّوإنّاقتضاتّالضارورةّذلاكّيتوجاب

 أمامّموضعّالشطب.زودّوضعّختمّالم

 :موعد الفتح :خامسالالفصل 
 .المنارّتونسّعةجامّبمقرّاالجتماعاتّبـــقاعة  الحادية عشر صباح ّعلىّالساعة2010ّاوت30ّّّ يومّ الواردة العروض فتح عملية تتم

 : مدة صلوحي ة العرض:سسادال الفصل

ّا ّيصبح ّعرضه، ّتقديم ّّلعارضبمجرد ّبه ّملزما ّفيّاالستشارة ّستين 60ّ(لمد ة ّيوما ّال( ّاليوم ّمن ّللتاريخّابتداء موالي

ّ.األقصىّالمحددّلقبولّالعروض

 :: فتــــــــح العروضالسابع  الفصل

ّلفتحّالظروفّالمحتويةّعلىّالعروضّالفنيةّوالماليةّوالتيّتكونّبنفسّتجتمعّ ّواحدة اللجنةّذاتّالنظرّفيّجلسةّمرة

ّالمنظمّللصفقاتّالعمومية.2014ّمارس13ّبتاريخ1039ّّتاريخّآخرّأجلّلقبولّالعروضّطبقاّلألمرّعددّ

ّلجنةالتتولىّ ّالمسلمة ّأو ّعلىّالعروضّالواردة ّالظروفّالمحتوية ّفتحّكافة ّالحاديةّعلىّالسا 25/08/2021 يوم، عة

58ّللفصولّّ،ّوذلكّفيّجلسةّواحدةّفيّنفسّتاريخّآخرّأجلّلقبولّالعروضّطبقاالمنار تونس جامعةصباحاّبمقرّّعشر

ّالعمومية.المنظمّللصفقات2014ّّمارس13ّّبتاريخ1039ّّمنّاألمرّعدد59ّّو

 :: تقييم العروضثامنال الفصل

اللجنةّفيّمرحلةّأولى،ّالتثبت،ّباإلضافةّإلىّالوثائقّاإلدارية،ّفيّصحةّالوثائقّالمكونةّللعرضّالماليّوتصحيحّّتتولى

ّاألخطاءّالحسابيةّوالماديةّعندّاالقتضاءّثمّترتيبّجميعّالعروضّالماليةّتصاعديا.

ّالتثبتّفيّمطابوفيّمرح ّوتقترحّإس الملفقةّلةّثانية ّالطلبيةّفيّالمقدمّمنّقبلّصاحبّالعرضّالماليّاألقلّثمنا ناده

ّصورةّمطابقتهّلكراساتّالشروط.

ةّحسبّفنيةّالمنافسالمعنيّغيرّمطابقّلكراساتّالشروطّيتمّاعتمادّنفسّالمنهجيةّبالنسبةّللعروضّال الملفإذاّتبينّأنّ

ّترتيبهاّالماليّالتصاعدي.ّ

ّألكثرّمنّعرضفيّحالةّتساويّ ّباتجاهّفإنهّيطلبّمنّالمشاركينّالمعنيينّتقديمّعروضّماليةّجد العروضّماليا يدة

ّالتخفيض.

 : حــــــاالت الرفــــض:تاسعال الفصل
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 تقصى العروض التي: 

 تردّبعدّالتاريخّاألقصىّالمحددّلقبولّالعروض. -

 ظر.اللجنةّذاتّالن طرفأجلّمحددّمنّفيّاستكمالهاّكتابياّإثرّطلبّإلمّتوفرّبهاّالوثائقّالمطلوبةّ -

 تتضمنّتغييرّفيّمكوناتّوثائقّملفّاالستشارة. -

 الوثائقّالمكونةّلملفّاالستشارةّالّتحملّإمضاء -

 أوّالّتحملّالمدعماتّالالزمة.ّةالمهنيةّوالماليالّتستجيبّلمؤهالتّالعارضّوضماناتهّ -

 المتضمنةّلتحفظاتّلمّيرفعهاّالعارضّوتمسكّبها. -

ّعامةّالعرضّالذيّالّيحترمّشروطّاالستشارة.وبصفةّ -

 :وآجال التزويد : إجراءات اإلعالم والتبليغتاسعالالفصل 

ّعن ّللمزود ّالعامة ّاإلرشادات ّبطاقة ّبوثيقة ّالمبين ّالعنوان ّفي ّاختياره ّتم ّالذي ّالمشارك ّإعالم ّالفاكسّأوّطريقّيتم

ّبإذنّالتزود.ّههاتفياّلتبليغتصالّبهّاالب

ّءعضاأّوأّلطلبةالفائدةّّتذاكرّالسفرّبالطائرةتسليمّبّااللتزاممّإذنّالتزودّيجبّعلىّالعارضّالمعنيّتاريخّتسلوابتداءّمنّ

ّفيّاجلّشهر.ّّموضوعّاالستشارةّالمشاركينّاإلداريينّوأّالتدريسهيئةّ

 :تذاكر السفركمية  : تغييرشراالع الفصل

(ّفيّالمائةّمنّالكميةّالمضمنةّ%)20ّوذلكّفيّحدودّعشرونّّرتذاكرّالسفعددّالزيادةّأوّالنقصانّفيّّجامعةللّيمكن

 المقترحة.الفرديةّأوّتغييرّفيّاألثمانّّاعتراضّأوّتحف ظدونّأنّيطالبّالمزودّبأيّ

 :: المحاسب المكلف بالدفععشر حاديال الفصل

لّأقصـاهّأجّتهاّفيّالمتعهدةّبعدّاإليفاءّبجميعّالتزاماّوكالةّاألسفارخالصّمستحقاتّّالمنارّتونسّجامعةيتولىّمحاسبّ

ّبالصّ 15ّ ّاألمر ّتلقيه ّتاريخ ّمن ّّوذلكّرفيوما ّإيداع ّلبعد ّومرفقةالمزود ّنظائر ّفيّأربعة التسليمّّصوالتبوّلفواتير

ّ.وكالةوالممثلّعنّالّالمتمتعّبتذكرةّالسفرّمنّطرفممضاةّومختومةّ

 مراجـع قانونيـة: عشر ثانيالالفصل 

ّاال ّهذه ّبنود ّتأويل ّاختالفّحول ّأو ّسهو ّوقوع ّالنصـوصّالقانّستشارةفيّصورة ّإلى ّالرجـوع ّيقع اآلتيّّونيـةفإن ه

ّذكرها:

 ّالمحاسبةّالعمومية ّبمقتضىّّمجلة ّالصادرة لنصوصّاوجميع1973ّّديسمبرّّ 31فيّّخالمؤرّلسنة81ّالقانونّعدد

 .المتممةّوالمنقحةّله

 ّّ صّالتيّوالمتعلقّباإلعفاءّالجبائيّوعلىّجميعّالنصو1994ّمارس14ّّالمؤرخّفي1994ّّلسنة557ّّاألمرّعدد

 .تهمنقحتهّوتم

 ّةّالمطبقّفيّالصفقاتّالعموميةّالخاصةّبالتزودّبموادّعادي ةّوخ اسّالشروطّاإلداريةّالعام  لرائدّالملحقّبادماتّولكر 

ّ.1996أكتوبر04ّّلمؤرخّفيّـددّا80ّالرسميّللجمهوريةّالتونسيةّعـ

 ّّ ّعدد 1039ّّاألمر ّفي 13ّّالمؤرخ 2014ّّمارس ّالصفقات ّتنظيم ّبأحكام ّوالنصوالمتعلق حةّالمنق ّّصالعمومية

مةّله ّ.والمتم 

 .ّكراسّالشروطّاإلداريةّالعامة

 ّالجاريّبهاّالعمل.ّوالترتيبكلّالنصوص 

 الفصل الثالث عشر : الغرامات والعقوبات: 
المذكورّباعتبارّّطالجمليةّللقسمنّالقيمة1000/1ّّغرامةّماليةّتحتسبّعلىّأساسّالتذاكرّّينجرّعنّكلّيومّتأخيرّغيرّمبررّفيّتسليمّ

قّهذهّالغراماتّوالعقوباتّ(ّمنّقيمةّالقسطّالمعنيّوتطب%5علىّأالّتتعدىّقيمةّالغرامةّالجمليةّخمسةّبالمائةّ)ّ (.T.T.C)واألدءاتّالمعاليم

ّدونّالمطالبةّبجبرّاألضرارّالناتجةّعّودون اماتّاللّبااللتزنّاإلخااللتجاءّإلىّإعالمّمسبقّأوّاتخاذّأيّإجراءّأخرّوّالّيحولّتطبيقها

ّذلكّحسبّمقتضياتّالفصلّ ّاألخرىّو 171ّّالتعاقدية 1039ّّمنّاألمرّعدد ّبتنظيمّوالمتعلق2014ّمارس13ّّالمؤرخّفي2014ّّلسنة ة

ّالصفقاتّالعمومية.
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ّ
ّ

------====§====------ 

 

 

ّ

 ..........................................تونس فــــي

 

 اطلعت عليه وأمضيت

 العارض

 ...........................................تونس فــــي

ّ

 اطلعت عليه وصادقت

 رئيس جامعة تونس المنار
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ّ

ّ

ّالحقــــــــالم
ّ 
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 ـــــــــــــــــــدد1عـــــــــــــــــــــملحـــــــــــق 
 

 

 زودالمبطاقة إرشادات عامة حول 
ّ

وكالةّاالسمّاالجتماعيّل

..................................................................................................................................................................:األسفار

........................ّ

الشكلّالقانونيّ

..................................................................................................................................................................للشركة:

.........................ّ

العنوانّ

..................................................................................................................................................................بالكامل:

.........................................ّ

...........................................................:الفاكس.........................................................................................................................................................................:الهاتف

...............................................................................ّ

فّ.......................................:.............................جلّالتجاريّتحتّعددمرس مةّبالسّ . رقمّالمعر 

ّ........................................................الجبائي:

بالصندوقّالوطنيّللضمانّّاالنخراطعددّ

ّ....................................................................................................................................االجتماعي:

:ّرقمّالحسابّالجاري

....................................................................................................................................البنك:....................................................................................................................

......................ّ

وكيلّ

...................................................................................................................................................................................................................................................الشركة:

......................................................................ّ

ضّإلمضاءّوثائقّالعرض )االسمّواللقبّالشخصّالمفو 

ّ..........................................................................................................................................................................والخطة(:

ال: البريدّ..............ّ.....................................................................................رقمّالهاتفّالجو 

ّ.......................................................................................................................................................إلكتروني:

ّ

ّ

ّ.............................................................................في:................................................

 العارض
 ) الصفة، الختم واإلمضاء ،االسم واللقب                                                 (
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ّ
 

ّ

ّ

ّ

ّ

 التنفيذ  أجل وثيقة      2عدد ملحق  

ّ

ّ

ّ

 :)والصفةّواللقبّاالسم( أسفلهّالممضيّإني

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 تسلمّإذنّالتزود.ّيوممنّابتداءّّوذلكّالمنارجامعةّتونسّ اّلفائدةاقتناؤهّالمزمعالتذاكرّّبتسليمّألتزم

 

 ……………في......................

ّ

 العارض

 ) االسم،الل قب،الصفة،التاريخوالختم (

 

 

 

 

 
 

 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 3ملحق عدد                                              
ّ

 
Tunis, le …………………………………………. 

 

SOUMISSION 
 

Objet : ACQUISITION DES TITRES DE TRANSPORT PAR AVION POUR LES ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS & 

ADMINISTRATIFS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET AFRIDI DE MOBILITE UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

FINANCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AFRIDI 01/2021. 

Je soussigné …………………………………………………………………………….………………………………………… 

Dénomination de la société : ……………………………………………………………………………………………… 

Siège social (adresse) : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………… Fax : ……………………………………………………………………… 

Matricule Fiscale : ……………………………………………………………………………………………………….. 

CCB n° : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Certifie avoir examiné le cahier des charges, concernant la consultation AFRIDI 01/2021,  et n'avons 

aucune réserve et avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous 

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent 

des différentes dispositions du présent cahier des charges pour « ACQUISITION DES TITRES DE 

TRANSPORT PAR AVION POUR LES ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS & ADMINISTRATIFS IMPLIQUÉS DANS LE 

PROJET AFRIDI DE MOBILITE UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE FINANCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 

EUROPÉENNE. AFRIDI 01/2021 », et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont 

exacts. 

Nous nous engageons de fournir les billets d’avions dans les délais conformément au cahier de charges. 

 

Le montant total de ma soumission hors taxe est de (en toutes lettres) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 



ريقيا لجامعي داخل إففي مشروع التنقل ا نالمشاركي اإلداريينو وأعضاء هيئة التدريس  ةلطلباتذاكر السفر بالطائرة لفائدة التزود ب: 2020.. استشارة عدد

AFRIDIالممول من اإلتحاد األوروبي 

  

 10/13صفحة
 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 
 

 ـــــــــــــــدد4عــــــــــــلحـــــــــــق م

 جدول األسعار
معيّداخلّقلّالجاوأعضاءّهيئةّالتدريسّالمشاركينّفيّمشروعّالتنّةلطلباتذاكرّالسفرّبالطائرةّلفائدةّالتزودّبّ"

 "AFRIDIإفريقياّالممولّمنّاإلتحادّاألوروبي
 

 ع/ر
 مسار الرحلة

كمية 

البيان 

 المطلوب

الرحلة تاريخ 

 لالمحتم

لتذكرة ل الفرديثمن ال

داء دون اعتبار األ

 على القيمة المضافة

(PUHT) 

 ةللتذكرالفردي ثمن ال

داء على اعتبار األب

 القيمة المضافة

(PUTTC) 
 الوصول االنطالق

ّسبتمبر01ّّبين02ّ تونس السنغال  .1

01ّو2021ّّ

 2021ّأكتوبر

ّّ

خاللّالسنةّالجامعية01ّّ تونس الجزائر  .2

2021-2022 
ّّ

ّسبتمبر01ّّبينّ-02ّّ مدغشقر بوركيناّفاسو  .3

01ّو2021ّّ

2021ّأكتوبر

خاللّالسنةّّ-

ّالجامعية

2021-2022 

ّّ

01ّبين -02ّّتونسّبوركيناّفاسو  .4

ّسبتمبرّ

01ّو2021ّّ

2021ّأكتوبر

خاللّالسنةّّ-

ّالجامعية

2021-2022 

ّّ

ّسبتمبر01ّّبين01ّّّنكاميروّمدغشقر  .5

01ّو2021ّّ

 2021أكتوبر

ّّ

01ّبين-04ّّمدغشقرّنكاميرو  .6

ّسبتمبرّ

01ّّو2021ّّ

2021ّأكتوبر

خاللّالسنةّّ-

ّالجامعية

2021-2022 

ّّ

ّسبتمبر01ّبين01ّّنكاميروّاسوفبوركيناّ  .7

01ّو2021ّّ

 2021أكتوبر

ّّ
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ّسبتمبر01ّّبين01ّّالجزائرّاسوفبوركيناّ  .8

01ّو2021ّّ

2021ّأكتوبر

ّّ

ّسبتمبر01ّّبين03ّّتونسّمدغشقر  .9

01ّو2021ّّ

2021ّأكتوبر

ّّ

خاللّالسنةّالجامعية01ّّّبوركيناّفاسوّمدغشقر  .10

2020-2021 

ّّ

ّسبتمبر01ّّبين01ّّمدغشقرّالجزائر  .11

01ّو2021ّّ

2021ّأكتوبر

ّّ

  (PTHTVA)داء على القيمة المضافةاألدون اعتبار  رذاكللتجملي المبلغ ال
  (montant TVA)داء على القيمة المضافةاأل

  (PTTVA)داء على القيمة المضافةاألاعتبار ب كرالتذل جمليالمبلغال
ّ

هذاّعلىّمبلغّقدره:ّعرضّاألثمانّأوقفّ

............................................................................................................................................ّ
ّ

ّ

ّ.............................................................................في:................................................

 اطلعت عليه وأمضيت

ّالعارض
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